
Netwerkbijeenkomst Veiligheid, 3 novemer 2015, Utrecht 

Veiligheid in de keten 
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Programma 

● 12.30: Inloop met broodjes 
 

● 13.00: Opening door Movares 
 

● 13.30: Veiligheid in de keten => De “kracht” van een foto! 
 

● 14.15: Pauze 
 

● 14.30: Veiligheid in de keten:  
o Visie van Bouwend Nederland, NL ingenieurs en ProRail 
o In gesprek met Jan Vos, Johan vd Elzen en Pier Eringa 

 

● 15.30: Pauze 
 

● 15.45: Veiligheid in de keten => Wat kun en ga ik zelf doen? 
o Samen opzoek naar wat “ik” zelf kan doen vanuit mijn eigen rol 
o Wat hebben we nodig om samen te werken? 

 

● 16.45: Samenvatting en volgende bijeenkomst 
 

● 17.00: Afsluiting / borrel 
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Veiligheid in de keten 
Opening 

Diana Binnenpoorte (Manager Onderzoek en Registratie) 

Ellen Klijn (Coördinator incidentonderzoek) 

Herman van der Horst  (Business Manager Prorail en Aannemers) 

Michel Jungschläger (Manager Kwaliteit, Arbo-Veiligheid en Milieu) 

Doel van deze middag (wat ons betreft) 

=> Veiligheid met een glimlach: 
o Elkaar inspireren en helpen 

o Van constateren en rapporteren doorpakken naar => Wat kan en ga “ik” zelf doen 

o Creëren van veilige omgeving om samen te zoeken naar oplossingen ipv “wijze naar elkaar” 

o Netwerken om elkaar beter en sneller te vinden 
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Veiligheid in de keten 

Starten met “onze” eigen veiligheid hierbij Movares 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening 

Leermomenten genoeg: 
- Medewerkers Niveau => vb. Hoe te handelen bij rook; 
- BHV Organisatie Movares Niveau => vb. samenwerking met Brandweer; 
- FM  niveau => vb. werking slow whoops;  
- ICT Niveau => vb. veilig stellen ICT ruimten; 
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Programma 

● 12.30: Inloop met broodjes 
 

● 13.00: Opening door Movares 
 

● 13.30: Veiligheid in de keten => de “kracht” van een foto! 
 

● 14.15: Pauze 
 

● 14.30: Veiligheid in de keten:  
o Visie van Bouwend Nederland, NL ingenieurs en ProRail 
o In gesprek met Jan Vos, Johan vd Elzen en Pier Eringa  

 

● 15.30: Pauze 
 

● 15.45: Veiligheid in de keten => Wat kun en ga ik zelf doen? 
o Samen opzoek naar wat “ik” zelf kan doen vanuit mijn eigen rol 
o Wat hebben we nodig om samen te werken? 

 

● 16.45: Samenvatting en volgende bijeenkomst 
 

● 17.00: Afsluiting / borrel 
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Veiligheid in de keten 

 

Plenaire bepalen welke foto’s we aan Pier Eringa, 
Johan vd Elzen en Jan Vos voor willen leggen. 

 

 
Uitdaging: 

• Uit meer dan 25 foto’s selectie gemaakt 

• Kiezen van 3 sprekende voorbeelden om voor te leggen 
• Time management   (Herman vd Horst)  

 

 

 

 

De “kracht” van een foto! 
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Veiligheid in de keten 
De “kracht” van een foto! 

Overwegbeveiligingsinstallatie half afgebouwd, naar het schijnt omdat het niet 

aansluit bij de wensen van de gebruikers (treindienstleiders, vervoerders) 
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Veiligheid in de keten 
De “kracht” van een foto! 

Een paar jaar geleden werd er grootschalig onderhoud verricht aan deze spoorbrug. Kort vóór de uitvoering 

van het werk kwam de Bouwmanager vragen of er een V&G dossier was van deze brug. Die was er toen nog 

niet. Het ontwerp van de brug stamt uit de jaren ’50 en voldoet niet aan de (veiligheid) eisen van deze tijd. De 

scope van het project was echter al vastgesteld en was het niet mogelijk om eisen t.a.v. veiligheid in het 

project mee te nemen. Gevolg we zitten nog eens dertig jaar vast aan een risicovolle (voor Arbeidsveiligheid) 

brug. Niemand trok voortijdig aan de “bel”, omdat we niet integraal naar zo’n project kijken. 
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Veiligheid in de keten 
De “kracht” van een foto! 

Asbest: één van de voorbeelden 
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Nedtrain looproute 

Veiligheid in de keten 
De “kracht” van een foto! 
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Veiligheid in de keten 
De “kracht” van een foto! 

Constatering tijdens BD: 

verlichting defect of uit 
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Veiligheid in de keten 
De “kracht” van een foto! 

Veel stofvorming bij ballast storten, 

ballast is niet nat gehouden 
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Veiligheid in de keten 
De “kracht” van een foto! 

Gedrag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contract Ontwerp Voorbereiding Uitvoering Beheer 

Veiligheid in de keten! 
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Programma 

● 12.30: Inloop met broodjes 
 

● 13.00: Opening door Movares 
 

● 13.30: Veiligheid in de keten => de “kracht” van een foto! 
 

● 14.15: Pauze 
 

● 14.30: Veiligheid in de keten:  
o Visie van Bouwend Nederland, NL ingenieurs en ProRail 
o In gesprek met Jan Vos, Johan vd Elzen en Pier Eringa 

 

● 15.30: Pauze 
 

● 15.45: Veiligheid in de keten => Wat kun en ga ik zelf doen? 
o Samen opzoek naar wat “ik” zelf kan doen vanuit mijn eigen rol 
o Wat hebben we nodig om samen te werken? 

 

● 16.45: Samenvatting en volgende bijeenkomst 
 

● 17.00: Afsluiting / borrel 
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Veiligheid in de keten 

 

Visie Veiligheid in de keten van: 
1) Jan Vos  (10 minuten) => Bouwend Nederland 

2) Johan vd Elzen (10 minuten) => NL Ingenieurs  

3) Pier Eringa (10 minuten) => ProRail 

 

In gesprek middels de drie geselecteerde foto’s 

 

 

 

 

Visie van en in gesprek met ….. 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKm4obOh58gCFcN4DgodfBAOpw&url=http://www.howtomove.nl/nieuws/move-nieuws/reuring-op-station-wormerveer/&psig=AFQjCNFl4QR7ReVdWVhNfdLKmQE04lkjrA&ust=1446193657839547


Veiligheid in de keten 
De “kracht” van een foto! 

Inkomer 
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Veiligheid in de keten 
De “kracht” van een foto! 

Overwegbeveiligingsinstallatie half afgebouwd, naar het schijnt omdat het niet 

aansluit bij de wensen van de gebruikers (treindienstleiders, vervoerders) 
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Programma 

● 12.30: Inloop met broodjes 
 

● 13.00: Opening door Movares 
 

● 13.30: Veiligheid in de keten => de “kracht” van een foto! 
 

● 14.15: Pauze 
 

● 14.30: Veiligheid in de keten:  
o Visie van Bouwend Nederland, NL ingenieurs en ProRail 
o In gesprek met Jan Vos , Johan vd Elzen en Pier Eringa 

 

● 15.30: Pauze 
 

● 15.45: Veiligheid in de keten => Wat kun en ga ik zelf doen? 
o Samen opzoek naar wat “ik” zelf kan doen vanuit mijn eigen rol 
o Wat hebben we nodig om samen te werken? 

 

● 16.45: Samenvatting en volgende bijeenkomst 
 

● 17.00: Afsluiting / borrel 
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Veiligheid in de keten 

Opdracht in groepen van 4 á 5 personen 
Aan de hand van twee foto’s per groep: 

o Welke stappen in de keten kunnen de situatie op de foto voorkomen, denk 
aan: 
 Ontwerp / engineering 

 Realisatie 

 Beheer 

o Samen opzoek naar wat “ik” zelf kan doen vanuit mijn eigen rol 

o Wat hebben we nodig om samen te werken? 

 

Per groep plenaire terugkoppelen 

 

 

 

 

Wat kun en ga ik zelf doen? 
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